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รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที ่1     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสา-เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

07.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต3ู 
เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ Myanmar National Airline (UB) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ Myanmar National Airline 

เทีย่วบนิที ่UB020 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

11.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้(เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมือง
หลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี  อยู่ห่างจาก
เมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. น าท่าน
เขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 
มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ของพม่า  เจดีย ์ชเวมอดอร์ หรือ  พระธาตุมุ เตา
(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยี์
หักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสาน
ระหวา่งศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู
377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
อยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่
แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท ้และ
สถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะไดน้มสัการ 
ณจดุอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมา
เพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ไป จากนั้นน า
ทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้(KanbawzaThardi Palace) ซึง่เพิง่เริม่ขดุ
คน้และบูรณปฏสิังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให ้
สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค า
สรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวัง
และต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะได ้
พบกับสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชมแม่น า้สะโตงสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคน
ไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็น
กองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากอง
หนา้ของพมา่ตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้ม
แมน่ ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้า
สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่ทัพหนา้
พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวญัเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสง
ปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"
นับเป็นพระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทุกวันนี้ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ 
เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่รา
จะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา เดนิทางสักพัก เพื่อเดนิทางสู่ยอดเขา 
จากนัน้ น าชม เจดยีไ์จท้โียหรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ 
สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มัก
ยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ อยูภ่ายใน
พระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตาม
คตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้
ใหถ้ือเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวง
สวรรคโ์ดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้
ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนา
ทุกประการท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน 
(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ีสามารถอธิฐาน และฝาก
สภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 
**หมายเหต*ุ* (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คนื เพือ่น าตดิตวั

ข ึน้ไปบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน เนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึง่จะมี

คา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เร ิม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
พกัที ่KYAIKHTO HOTEL , YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
จากน ัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน ัง่สมาธทิ ีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คนื แตป่ระตู
เหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอื
กนัลมหรอืผา้พนัคอ เบาะรองน ัง่เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีน่ ัน้มคีวามเย็นมาก  

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน-พระนอนยิม้หวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ตลาดสกอ๊ต-เจดยีช์เวดากอง  
05.00 น.      อรณุสวสัด ิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน 

กจิกรรมนีไ้มไ่ดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้
จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 
จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดนิทางกลับ เปลีย่นน ัง่รถ ถงึคมิปุน

แคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ี
นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shew Thalyang 
Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ 
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าท่ัวประเทศ
และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของ พม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่
ใหญเ่ทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท 
เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยจากนั้นน าชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น(Kyaik Pun 
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Buddha) สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตร 
ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) 
กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เล่ากันว่า
สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรย์
ไวช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้ว
ขึน้ทันท ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้เผา!!   
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรอื ตลาดส
กอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดย
ชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ
อาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มีศลิปะผสมระหว่างมอญกับ
พม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้
ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่ ี
ราคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  

  แลว้น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดา
กอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นี้ม ีลาน
อธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอ
พรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบ
องคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ป
สรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดย
กษัตรยิ์หลายรัชกาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายใน
ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของ
พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวน
มากและยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ
ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรม
ทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้
ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกู ้
เท่าไหร่ก็ไมข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความสามัคคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะ
ไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสง
สตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่VINTAGE LUXURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที ่3 เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-พระนอนตาหวาน-วดับารม-ีกรงุเทพฯ 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนัน้น าท่านชมเจดยีโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพันนาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดยี์
แหง่นี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละ
พระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษา
บาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ย
กระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้่านขอพร นัต
โบโบยหีรอืพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้น
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้ก็ให ้
เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคน
ไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว ้จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ 
ซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาใน
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พทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาว
พมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่
ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบูชาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ จากนั้นสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี
(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวาม
ยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร HOT POT SHABU MYANMAR 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ น าท่านเดนิทางสู่ วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มือ่น ามาวางบนมอื จะสามารถ
เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่
จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น า
กลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! สมควรเวลาเดนิสูส่นามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

17.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงยา่งกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Myanmar National Airline 

เทีย่วบนิที ่UB017 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุย
พนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็น

ส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

09-11 พ.ย.61 12,900 12,900 3,000 

16-18 พ.ย.61 12,900 12,900 3,000 

29 – 31 ธ.ค.61 16,900 16,900 5,000 

30 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 16,900 16,900 5,000 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ–ย่างกุง้–กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ Myanmar 
National Airline (UB) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กระดับ 4 ดาว 1 คนื และ 3 ดาว 1 คนื  
      (โรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมแีค ่ระดับ 3 ดาว Local เทา่นัน้) 
 คา่ระวางน ้าหนัก 30 กโิลกรัม 
 คา่รถขึน้พระธาตอุนิแขวน 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อา
ประกันภัยอายุต ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็น
พษิเทา่นัน้**) 
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อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ
ไทยและพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่
กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ี
ไกดท์อ้งถ ิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น 
ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่
ออกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้
ท ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
 

ส าคญัทีส่ดุ!! 
หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ที่เหลือไว้

ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม **ในกรณีที่

ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านได้

ท  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


